prosinec
Slovo dramaturga
martin kráĽovský

december

Dámy a pánové, přátelé, kamarádi,
ještě nedávno jsme se potkávali na Střeleckém ostrově a povídali si o besední letní scéně. Dnes na nás ze všech stran koukají
Vánoce a co koncert, to vánoční speciál s překvapením. A věřte,
že toho opět nebude málo.
Vánočně vás naladí Jan Burian, Luboš Pospíšil & 5P, Vítkovo kvarteto,
Martin Kraus s Krausberry, Ivan Hlas, Michal Hrůza, Xindl X i Jablkoň.
Prosincové Barování bude benefiční a výtěžek letos věnujeme motolské onkologii pro dospělé. V Besedě nebude chybět ani „mladá
krev“ — zazní hard-swing v podání Christmas Brass Bandu, vystoupí herec a zpěvák Martin Písařík a přivítáme kapely Fanfán Tulipán,
Schrödingerova kočka, Koza na útesu a Sounday.
Prosincovým speciálem bude také „půlnoční“ — na Štědrý den
o půlnoci vystoupí objev projektu MLADOstranská beseda, kapela
Špuntkvaně a hosté Dirty Blondes. Těšit se můžete samozřejmě na
Silvestra s Ester Kočičkovou, Lubošem Nohavicou a Kujoony v pořadu
Hudba, tanec, klobása. Kdo zažil loňský koncert 30. prosince, ví, že
letošní Silvestr bude stát za to.
A ještě jedna maličkost — od 19. prosince se v prostorách foyer
a baru můžete těšit na výstavu fotografií, jejichž autorem je vynikající kytarista Norbi Kovács. Přijďte se podívat.
Na viděnou a hezké Vánoce!
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čtvrtek / thursday
Burianova kulturní ozdravovna
folk

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Lazareth + eX-files + Faust
rock

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
Věra Martinová
křest CD!
country

20.30 / 8:30 pm

neděle / sunday
Mikuláš pro děti:
Divadélko Romaneto —
	 
„Vánoční pohádka“
divadelní představení pro děti
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Mikulášský večírek:
Sky Band + Brumloboys
rock

pondělí / monday
Štastní a veselí +
	Iva Marešová & 999
sluneční turné
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19

80 kč / czk
20.00 / 8 pm
zdarma / free
20.00 / 8 pm
150 kč / czk

20.30 / 8:30 pm

200 kč / czk

100 kč / czk

klub zadán / private event
pátek / friday
Vítkovo kvarteto
rock

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
Barový Mouchy — Okresní přebor
křest CD!
rock

20.30 / 8:30 pm

180 kč / czk

120 kč / czk
20.00 / 8 pm
150 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
500 kč / czk

klub zadán / private event
klub zadán / private event

čtvrtek / thursday
	Fanfán Tulipán
vánoční večírek a rozlučka se dvěma Tulipány
kinder jazz
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15.00 / 3 pm

středa / wednesday
Christmas Brass Band
jazz-swing

pondělí / monday
Benefiční Barování
	se Sandrou Novákovou
fenomenální večírek

17

250 kč / czk

20.30 / 8:30 pm

12

16

150 kč / czk

úterý / tuesday
Luboš Pospíšil & 5P
folk-rock

neděle / sunday
	Martin Písařík a Akustik
výroční koncert
folk
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150 kč / czk

20.30 / 8:30 pm
120 kč /czk

pátek / friday
Krausberry
blues-rock

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
Schrödingerova kočka +
Svěží zelenina
alternative

20.30 / 8:30 pm

neděle / sunday
Koza na útesu
klezmer

180 kč / czk

100 kč / czk
20.00 / 8 pm
100 kč / czk

pondělí / monday
Ivan Hlas Trio
folk-blues

20.30 / 8:30 pm

úterý / tuesday
	Niceland + Lety mimo +
Xindl X + Michal Hrůza
indie-pop / folk / pop / rock

20.30 / 8:30 pm

středa / wednesday
	Lili Marlene + MH Band
futuristický šanson

20.30 / 8:30 pm
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170 kč / czk

200 kč / czk

120 kč / czk

čtvrtek / thursday
MadFinger
10 let kapely
jazz-soul

20.30 / 8:30 pm

pátek / friday
Vánoční Jablkoň
folk

20.30 / 8:30 pm

sobota / saturday
Půlnoční Koncert:
Špuntkvaně
host: Dirty Blondes
půl-punk

170 kč / czk

200 kč / czk
24.00 / 12 pm

100 kč / czk

veselé vánoce / happy holidays
pondělí / monday
Sounday
jazz-rock

úterý / tuesday
	Fabric Relations + Motion Food
blues-soul / blues-rock
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středa / wednesday
	Potlach: Pacifik + Sekvoj
folk

20.30 / 8:30 pm
100 kč / czk
20.30 / 8:30 pm
120 kč / czk
20.00 / 8 pm
150 kč / czk
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čtvrtek / thursday
Uriah Heep revival +
	Led Zeppelin covered
rock

20.30 / 8:30 pm

30

pátek / friday
Cuprum +
	Holeček, Kulhánek, Kowacz, Razím
progressive-rock

20.30 / 8:30 pm

31

sobota / saturday
Silvestr 2011:
	Kočičková, Nohavica, Kujooni —
	 
„Hudba, tanec, klobása“
tři na tři

20.30 / 8:30 pm

150 kč / czk

150 kč / czk

450 kč / czk

Změna programu vyhrazena.
	Program may be subject to change.

klub.malostranska-beseda.cz
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6. 12. 2011 • 20.30
Luboš Pospíšil & 5p

Luboš Pospíšil & 5P
úterý • 6. 12. 2011 • 20.30 • folk-rock • 200 kč

„Se svým naléhavým přednesem nemá u nás mezi zpěváky konkurenci,“ napsal v recenzi na Pospíšilovo best of album publicista Leoš Kofroň.
Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního C & K Vocalu a brzy se stal jeho nejoblíbenějším členem.
Zásadně se podílel např. na průlomovém cd Generace, zejména
v druhé půlce sedmé dekády se ale stále častěji prosazoval s písněmi, které z tvorby mateřského souboru vybočovaly a paralelně
jezdil po tuzemských sálech sám s kytarou…
V létě 2007 se Luboš Pospíšil a jeho věrný souputník Bohumil Zatloukal obklopili o dvě až tři generace mladšími muzikanty a připravili
materiál pro znamenitou desku Příznaky lásky. Vyšla v únoru 2008,
na jaře ji pak podpořilo úspěšné kapelní turné pod obnovenou
značkou 5P Luboše Pospíšila. Ne náhodou se od té doby hovoří
o comebacku.
Po koncertní šňůře pro Rádio Beat a posléze další k protagonistovým šedesátinám přišlo v dubnu 2011 nové studiové album Chutnáš po cizím ovoci s ještě lepšími ohlasy než předchozí řadovka.
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24. 12. 2011 • 24.00
půlnoční koncert:

Špuntkvaně

hudební a divadelní klub
music and theatre club

Půlnoční koncert: Špuntkvaně / host: Dirty Blondes
sobota • 24. 12. 2011 • 24.00 • půl-punk • 100 kč

host: Dirty Blondes
Objev Malostranské besedy — mladá pražská kapela Špuntkvaně
mísí klasický český punk s rockovými riffy a popovými aranžemi,
ale nebojí se ani výletů do odlišných žánrů. To vše je doplněno
česky zpívanými, neotřelými, hravými a poetickými texty.
Skupina nedávno odehrála jubilejní sté vystoupení a v Besedě
oslavila páté narozeniny. Prosincový koncert navazuje na tradici
rockových štědrovečerních půlnočních večírků.

MALOSTRANSKÁ BESEDA
Malostranské náměstí 21
118 00  Praha 1
www.malostranska-beseda.cz
info@malostranska-beseda.cz
klub otevřen / club open
19.00–02.30 / 7 pm–2:30 am
Vstupenky / Tickets
(+420) 257 409 123
pokladna@malostranska-beseda.cz
www.ticketstream.cz

Pokladna / Box Office
po–so / mon–sat
17.00–21.00 / 5 pm–9 pm
ne / sun
17.00–20.00 / 5 pm–8 pm

klub.malostranska-beseda.cz

